www.vyborgvbg.ru
OMALLA
VIISUMILLA
314,--/305,-

HOTELLI VIIPURI
Osoite: Leningradski Pr. 19 (ent. Karjalankatu)
Puhelin: (Suomesta 990-781378)-25675
Sijainti: Hyvä; keskustassa, rautatie- ja linjaautoasemalle sekä Kauppahallille n. 500 m.
Rakennus: Rakennettu 1928 Alakerran tilat
ja kaikki huoneet remontoitu v. 2001-2002
Kerroksia 7, 1 pieni hissi (ei sovi pyörätuoli!)
Huoneet: 2 ja 1 hengen huoneita, joissa wc.,
suihku, puhelin ja televisio ja 1 hengen huoneita ilman suihkua. (Huoneisiin sopii lisävuode.)
Palvelut: Ravintola, ”Karelia” II-kerroksessa,
ala-aulassa kahvila/drinkkibaari sekä lisäksi
kellarikerroksessa yökerho, saunatilat ja
hierontapalvelu varmimmin aikavarauksella.

HYVÄ HOTELLI YDINKESKUSTASSA!

+ Kannakselle
25.-28.06.2019

NÄE YHDELLÄ MATKALLA OPASTETTUNA
26.6. Viipurin linna & Pyhän Olavin torni,
Monrepos ja Sorvalin kummut sekä 27.6.
Kuolemajärvi ja Summan taistelupaikka.

PÄÄSYLIPUT 26.6. SISÄLTYVÄT HINTAAN OPASTUKSEN LISÄKSI.
27.6. retkitietoa r yhmän yhteyshenkilö Juhani Karhulta 0400-861245
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Mekka Oy

HINTAAN SISÄLTYY;
- matkat hyvätasoisella turistibussilla

- 25.-28.06. Viipurissa majoitus htl. Viipurissa
sis. rek.maksun ja NOUTOPÖYTÄAAMIAISET
- 25.-27.6. PÄIVÄLLISET (3 RUOKALAJIA)
- 26.-27.6. RETKIKULJETUKSET + retkikahvit
katso kohteet ja ota mukaan matkaohjelma
- 26.-27.6. opastus-/tulkkauspalveluista on
tiedot 2. arkilla/tämän arkin kääntöpuolella
* VIISUMIN HANKINTA OHJEEN MUKAAN!
LUE ENSIN OHJEEN YLÄOSA ja ALOITA
VASTA SITTEN ANOMUKSEN TÄYTTÖ!
VIISUMIN MYÖNTÄMISEN EHTONA VAADITTAVA

HOITOKULU-/KULJETUSKULUVAKUUTUS
VAIN VENÄJÄLLÄ OLESKELUN AJAKSI!
HINTAAN SISÄLTYVÄ VAKUUTUS EI SISÄLLÄ
PERUUTUSTURVAA, joten peruuttamastanne
matkasta aiheutuvat kulut korvaa vain oma
vakuutuksenne. Vakuutus kannattaa tehdä
j o s u o r i t t a e s s a n n e e n n a k ko m a k s u a .

Varaus on molempia osapuolia sitova

HINTA 389,- RETKET SISÄLTÄEN
Ilman 26.06. ohjelmaa 380,HUONE YHDELLE-lisämaksu 60,-

AIKATAULU
BUSSI: AARO E. MÄKELÄ OY
Bussin tuulilasissa kyltti Matka-Mekka Oy
01.40
Porin Matkakeskus
24.00
02.30
Rauman linja-autoasema
23.15
03.10 Laitilan Shell; paluutauko 30 min 22.10
04.00
Raision Kaupungintalon pys.
21.25
04.15
Auranlaakson ABC:n piha
21.10
04.25
Piikkiön ohikulkutien pysäkki 20.50
04.55
Halikon Shell HelmiSimpukka 20.25
06.05 Suomusjärvi Kivihovi tauko 30/30 19.20
06.30
Muijalan liittymän pysäkki
18.50
07.25 Helsinki; Kiasman turistipysäkki 17.50
09.25 Pernajan ABC tauko 45/45 min 16.00
12.30 Torfjanovka; Viipurin Veikot xx.xx
xx.xx
VIIPURI; KAUPPAHALLI
12.30
14.00 VIIPURI; Hotelli “VIIPURI” 11.40
Ajat ovat paikallisaikoja. Venäjän aika on
kesäkaudella sama kuin Suomen aika.
asiakkaan suoritettua maksun matkastaan.

(Enintään 180,- hintaiset matkat; kertamaksu ja yli 180,- matkoissa ennakkomaksu 60,-)
PERUUTUKSET MATKUSTAJAN TOIMESTA: 60-45 vrk ennen lähtöä toimistokulut 25,-hlö, 44-21 vrk
kulut ennen lähtöä 60,-, 20-7 vrk ennen lähtöä 50% matkan hinnasta, 6-3 vrk ennen lähtöä 75% matkan
hinnasta ja kun matka peruutetaan alle 3 vrk ennen lähtöä veloitetaan 95% matkan hinnasta.

Lisäksi alle 14 vrk ennen lähtöä veloitetaan ryhmäviisumista ja hoitokuluvakuutuksesta 75,-/hlö.

VIISUMIN HAKEMISTA VARTEN varaajalle lähetetään kynällä täytettävä ANOMUSKAAVAKE
ja täyttöohje. Anomus liitteineen on oltava Matka-Mekka Oy:llä viimeistään ohjeessa
ilmoitettuun 22.5. mennessä. Ohje sisältää tiedot myös jatkotoimenpiteistä koska
digitoimiimme viisumianomuksiin me emme väärennä asiakkaidemme allekirjoituksia.
Myöhästyviä tai puutteellisia toimituksia ei ole mahdollista käsitellä.

PASSIN ON OLTAVA VOIMASSA 6 KUUKAUTTA MATKAN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN!

PASSIN ON OLTAVA MATKALLA MUKANA.
TERVETULOA MATKOILLEMME VENÄJÄLLE!
Postiosoite: Koulukatu 7
23500 UUSIKAUPUNKI
PUHELIN 02-842 3512
Kotisivu www.matka-mekka.fi

Meiltä saat seura-, ryhmä- ja yksityismatkat,
viisumit ja erityisohjelmat eri ammattialojen
edustajille. Lisäksi järjestämme oppilaitosym. vierailuja toivomustenne mukaisiin
kohteisiin Venäjällä ja Baltiassa.

Bussikuljetukset kokenein kuljettajin!

29
vuotta!
Y
L
I

Ennakkotiedosta poiketen on hintaa korotettu 5,-/henkilö viisumin hintamuutoksesta
ja lisäksi Posti Oyj 1.3. käyttöön tulleesta Plus-lisämerkistä johtuen. ASIAKKAIDEN
kannattaa huomioida LISÄMERKIN KÄYTTÖ anomusasiapapereita lähettäessään.

PÄIVÄOHJELMAT PÄÄPIIRTEITTÄIN:
Tämänkin ohjelman maisemia on Matka-Mekan nimissä organisoiduilla matkoilla katseltu jo yli 29 vuotta.
Sydämelliset kiitokset suurelle- sekä uskolliselle asiakasjoukolle ja jokaiselle matkalaiselle erikseen.
Internet on tehnyt ohjelmien teon helpoksi ja käytän linkkejä tarjotakseni helposti haettavaksi lisätietoa.
Mobiilipuhelimella tietojen haku ja täydentäminen kohteessakin on helppoa, mutta muista Venäjällä hinta!
Keino käyttää puhelinta edullisesti on ostaa venäl. Prepaid-kortti, esim. Megafon, MTS, Tele2 tai Bee Line.

QR-koodi

Monessa puhelimessa on 2 korttipaikkaa, joten suomalaisen operaattorin kortin voit jättää paikalleen käyttöä varten.
Kortin valitsemallesi ruplamäärälle saat venäläisestä puhelinkaupasta ja sen rekisteröintiin tarvitaan passi tai sen kopio.

Kaikilla ei ole Internettiä, mutta esim. kirjastot auttavat saamaan tietoa. Ystävällisin terveisin Pentti Pöyhönen.

25.6.

Majoittumisen jälkeen ei ole kuljetusta sisältävää ohjelmaa johtuen kuljettajaa koskevista lepoaikamääräyksistä. Meno-paluun taukopaikat on määritelty samoin perustein.

klo 18.00 PÄIVÄLLINEN hotellissa ja menneen päivän “mietteitä”.

26.6. klo 09.45 lähtö VIIPURIN LINNAN MUSEOON ja PYHÄN OLAVIN
TORNIN NÄKÖALATASANTEELLE opastetulle kierrokselle.
Viipurin linna sijaitsee Viipurissa, pienellä kalliosaarella Suomenvedenpohjan ja Viipurinlahden
yhdistävässä Linnasalmessa. Linna perustettiin karjalaisten linnoitetun varasto- ja kauppapaikan
tilalle, joka tuhoutui ruotsalaisten hyökkäyksessä vuonna 1293 kolmannen ristiretken yhteydessä.

MONREPOS’-puisto on seuraava kohteemme, jonka historiasta
ja nykyisestä suuresta kunnostuksesta kertoo viipurilainen opas.
Kaikki ei ole valmista, niinpä nähdään historiaa ja nykypäivää.
Monrepos on Viipurin Linnasaaressa sijaitseva 161 hehtaarin laajuinen puisto- ja luonnonsuojelualue.
Se käsittää lisäksi historiallisen Monrepos’in kartanon sekä lukuisia rakennelmia ja muistomerkkejä.
Monrepos on ollut Viipurin linnan ohella kaupungin tunnetuimpia nähtävyyksiä jo lähes 200 vuoden ajan.
www.visit-plus.com/fi/viipuri/monrepos

Kahvitauon jälkeen vuorossa käynti SORVALIN KUMMUILLA, joka
on paljon muutakin kuin yhden maan kansalaisten hautausmaa.
Sorvalin saari oli Mon Repos`in maita. Hautausmaa perustettiin siis alkuaan kartanon maille,
mutta vasta kirjelmässään syyskuun 9 päivältä 1918 vapaaherra Paul Nicolay ilmoitti Viipurin
kaupunginvaltuustolle, että hän on halukas luovuttamaan kaupungille korvauksetta, ei ainoastaan
Sorvalin hautausmaan, vaan myös suomalaisen ja ruotsalaisen hautausmaan takana olevan
”Kylän Puisto” nimisen metsäalueen.

Hautausmaata ja muistomerkkejä on kunnostettu vuosien saatossa suomalaisvenäläisenä talkootyönä. Yksi pitkän historian vaalimiseen osallistuneista on
AARNE REIMAN ja hän toimii oppaana käynnillä.
Tietoa kunnostushankkeesta www.maisema-arkkitehtuuri.com/sorvali/hanke/
klo 18.30 PÄIVÄLLINEN hotellissa, jonka jälkeen menneen päivän “puintia”.

27.6. klo 09.00 lähtö reitille Johannes-Kuolemajärvi-Perkjärvi-Summan alue.
Tämän perinteisen reitin kohteet ovat vuosien aikana tulleet tutuksi monelle osanottajalle, joka on
antoisa piirre myös uusille osanottajille ja heiltä saadaan mahdollisesti uutta tietoa kohteista.
Pitäjätietoutta: http://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Johannes/Perustietoa
http://www.luovutetunetelakarjalanpitajat.fi/Pitajat/Kuolemajarvi/Perustietoa

AARNE REIMAN tuntee tällä reitillä SUMMAN TAISTELUALUEEN esitellen tapahtumakulkuja bunkkerikohteissa. Summan alue on venäläisten sotaharjoitusaluetta,
mikäli harjoitusalue on käytössä retkipäivänä, pääsy kohteeseen silloin estyy.
Mannerheim-linjan vahvin kohta rakennettiin Summan alueelle, (Lähteen lohko), josta linja jatkui
Kipinolanjärven eteläpuolelta meren rantaan Kyrönniemeen. Tämän linjan tuhottuja rakenteita
(mm. Poppiuksen linnake) on edelleen nähtävissä ja jos jollakin on mukana vanhoja karttoja.
http://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/417/country/9/area/50

klo 16.00 mennessä paluu Viipuriin ja ostoskierros ennen hotelliin ajoa.
klo 18.30 PÄIVÄLLINEN hotellissa, jonka jälkeen menneen päivän “puintia”.

28.6. klo 11.40 lähtö Kauppahallille ja sieltä kotimatkalle klo 12.30
Muista! PASSIN lisäksi mukaan mahdolliset lääkkeet 4 päivää varten ja maastoliikuntaan sopiva
jalkine- (saappaat) ym. varustus. Viipurista voi ostaa edullisesti tehokasta hyttyskarkotetta.
Retkipäiviä varten muonaa, hedelmiä ja virvoitusjuomia voi ostaa retkelle lähtöä edeltävän
päivän iltana viipurilaisesta kaupasta kun elintarvikeliikkeet ovat avoinna iltamyöhään asti.

Hyvää matkaa toivoen Matka-Mekka Oy ja Aaro E. Mäkelä Oy

